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 نعم
 : -رحمه هللا-قال 

 كتاب اللعان
أحددنا امرأتده أرأيت أن لو وجدد  : يا رسول هللاأن فالن بن فالن قال -مارضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر 

ن سكت سكت على مثل ذلك، قالإن تكلم تكلم بأمر عظيم ؟على فاحشة كيف يصنع صلى -فسكت النبي  :، وا 
عد  -إن الذي سدألتك عنده قدد ابتليدت بده، فدأن ل هللا  :فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال -هللا عليه وسلم

وذكدره  فدتالهن عليده ووعظده [( سدورة الندددور6)] }َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْ َواَجُهدْم  :هؤالء اآليات في سورة النور -وجل
والدذي بعثدك بدالحب نبيدا  مدا كدذبت عليهدا، ثدم دعاهدا  ،ال :قدالاآلخرة، عذاب من هون وأخبره أن عذاب الدنيا أ

وهللا بعثك بدالحب إنده لكداذب، فبددأ  ،ال :فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، قالت
الخامسدة أن لعندة هللا عليده إنده لمدن الكداذبين، ثدم ثندى بالرجل فشهد أربع شهادات باهلل إنه لمن الصدادقين، و 

بالمرأة فشهدت أربع شهادات باهلل إنه لمن الكداذبين، والخامسدة أن بضدب هللا عليهدا إن كدان مدن الصدادقين، 
ال سددبيل لددك )) :ثالثدا ، وفددي ل د  ((؟هللا يعلددم أن أحددكما كدداذب، فهددل منكمدا تا ددب)) :ثدم فددري بينهمدا، ثددم قدال

ن )) :قال ؟يا رسول هللا مالي :الق ((عليها ال مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت مدن فرجهدا، وا 
 . ((كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها

فأمرهمدا رسدول هللا  ،-صدلى هللا عليده وسدلم-امرأته وانت ى من ولدها في  مان رسول هللا رمى وعنه أن رجال  
 وفري بين المتالعنين. ،، ثم قضى بالولد للمرأة-ع  وجل-قال هللا  فتالعنا كما -صلى هللا عليه وسلم-

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 باب اللعان 

يعناام مذخاا   ،واأل ااف هيااه ،لتعاناااع إاعاان منعنااال، ولعاناااع والتعنااا  م ااادر ،واللعااان والمنعنااال واالتعااان م اادر
ف نفسااه، واللعاااان والمنعنااال تكاااون بااين وااارهين، باااين  و  ن لعنااال هللا علياااه، لعاان الر ااا: إالكلمااال مااان لااول الر اااف

و و اااال، هالااا   ي ااادر مااان الااا و  لفاااا اللعااان، والااا   مااان ال و اااال لفاااا ال ضااا ، و اااو  شاااد مااان اللعااان، واختيااار 
لو ك  ، و ريمتها لاو  د هيما لو  دق،  ريمته  ريمال ل فو و  شد من اللعن ألن  ريمتها  شال ض  لل و ال 

دلت وكاا   عليهااا حااد القاا ف، وعقولتهااا لااو  اادق وكاا بت الاار م، هااالمر    نبهااا  ع اام  اادق  نااا، عقولتااه لااو  اا
  :و شد، يقول

  ماا يادل  اا  تعييناه  ناه  انل بان  مياال، و اا "ن فالندا  بدن فدالن: إ-مدارضدي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر "
إن تكلدم  ؟كيدف يصدنعفاحشدة يا رسدول هللا أرأيدت لدو وجدد أحددنا امرأتده علدى  :قال" على  نه عويمر الع ننم

ن سدكت سدكت علدى مثدل ذلدك" يعنم ل ف تكلم بأمر عظيم" كارثاال،  ،بلياال ،نساذل هللا السانمال والعاهياال، دا ياال "وا 



نعم والناس يتسا لون هم الوسائف المو لال إلى   ه الكارثال، واإلسنم وضع ااحتياوات الن مال لولوع مثف  ا ه 
مان ا ياؤثر هياه مثاف  -نساذل هللا السانمال والعاهياال-ر  عناده وات اف بالدياثاال الكارثال، نعم يو اد ممان   بات ال يا

ويااذتم الاا و  ليشاافع عنااد ا امتحااان يااوم الساابت  م شااخي يقاابى علااى  و تااه مااع شااخي  خاارعنااي اا ا الكاانم، 
ل نساذ !ي اف األمار بالمسالم إلاى هام الدياثاال إلاى  ا ا الحاد ؟!، يعنم ي ف الحاد إلاى  ا ا-إن شا  هللا-ونر عها 

ن ساكت   ااختباار وتر اع، وال احابم يقاول: لعاهيال، يشافع لهاا لتاؤدهللا السنمال وا إن تكلام تكلام باذمر ع ايم، واك
سكت على مثف  لك، ا شاك  نهاا كارثاال، يعنام تكادر الحياا  إلاى المماات نساذل هللا السانمال والعاهياال، هام بعاى 

ر ف عند امر ته ر انع هيقتلاه يقتاف ال - السنمال والعاهيالنسذل هللا-لو و د  ((نعم)) :لال ؟ يقتله هتقتلونه :الروايات
و ن  اا ا ال اناام  ،ر ى مااع ولااده مااع بنتااه، نعاام ولااو تحقاال ماان ال نااالااو بااه، ولااو تحقاال ماان ال نااا، ولااف مثااف  اا ا 

 ف  ا ه األحاوال ألهاراد النااس و اارألناه لاو تارك األمار هام مثا ؛نعام يقتاف ؟مح ن، وحقه الر م،  يقتلاه هتقتلوناه
ا ل ار كف واحاد  ا  ار لولم األمر ليمال؛ي  الحدود بذيد  الناس متنف ألن   ا من اخت ا ات ولم األمر، واك

يكون بينه ولين  خر دعوى  و مشكلال يستضيفه هم بيته، ويستدر ه إلى غرهال النوم، ثم يقتلاه، ويادعم  ناه و اده 
ا لاو لام يقتاف باه  اارت الادنيا هوضاى، نعم يق ؟ تقتله هتقتلونه :مع بنته، مع ولده، ول ا لال ،مع  و ته تف به، واك

همناع نساذل هللا السانمال والعاهياال،  الهااحتياط هم الشرع ل ميع األوراف، يعنم الشرع احتاط له ه الفاحشال الموبقا
و ماار ب ااى الب اار، وحاارم الخلااو ، وحاارم الساافر باادون محاارم،  غلاال  ميااع األبااوا  المو االال إلااى  اا ه  ،الن اار

، الشارع ماا تارك منفا  همويقعاون هام مثاف  ا ه،  ا ا  ناب ،ون النااس يتساا لون ويتخواون الحادودالفاحشال، يعنم ك
يمكاان  ن يو ااف إليااه إلااى  اا ه الفاحشااال، لكاان ماان تسااا ف بالوسااائف  نااى ال ايااات، هعلااى المساالم  ن يهااتم لهاا ا 

  ويحتاط له  شد ااحتياط. ،األمر
ن سدكت سدكت " ألناه لا ف "إن تكلم تكلم بأمر عظديم" شاخي و اد  ؟وش الحاف ؟إ اع ماا الحاف "علدى مثدل ذلدكوا 
 :لام ي باه، لاد يقاول لائاف "فلدم يجبده -صدلى هللا عليده وسدلم-فسكت النبي  :قال" ؟عند  و ته ر نع ما ا ي نع

تااذخير البيااان عاان ولاات الحا ااال ا  ؟لمااا ا لاام يبااين لااه -عليااه ال اان  والساانم-البيااان وا اا ، و اا ا يسااذل النباام 
 اا ه المسااذلال ولعاات  و مااا  :لاات الحا ااال ي ااو ، يعناام لااو  اا  شااخي يسااذل ب مكانااك  ن تقااوللكاان إلااى و  ،ي او 
فسكت النبي " ت للمسئول مندوحال  ن ينت ر ويؤ فإن كانت والعال ا بد من  ن ي ا ، إ ا كانت ما ولع ؟ولعت

 و  ف العلام "بتليت بهإن الذي سألتك عنه قد ا :فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال -عليه الصالة والسالم-
هؤالء اآليدات فدي  -لع  وج-إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأن ل هللا " يقررون  ن البن  موكف باالمنول

يدل على   ه الق ال  م سب  الن ول، و ا  ما يدل على  ن هنن   ا  و  نل بن  "هذن ل" :لوله "سورة النور
لد  نا ل هللا هياك )) نم، و ا  هم ل ال عويمر الع ننمعن هم اإلس ميال، هم   ا السياق هذن ل و و  ول من ا

وا يمنع  ن تقع الحادثال ألكثر من واحد، يتعدد السب  لنا ل واحد، يذتم  نل بان  ((وهم  احبتك  ؤا  اآليات
لنا ول بساب  هم  مر ما لر نااع واحاداع، مانهم مان يارى تعادد ا - ف وعن-هين ل هللا  مع ننعويمر ال ميال ثم يذتم 

نهااا  ن لاات ثاان، ماارات، نعاام علااى كااف حااال  مااا  ول ماان : إ، و اا ا ليااف هاام الفاتحااالالتعاادد السااب ، لكاان ا مشااكل
إن الدذي  :فلما كان بعد ذلك أتداه فقدال"  ول اآليات، هلعف ل تهما متقارلاالاعن هم اإلسنم، و ما السب  هم ن

( 6)] }َوالَِّذيَن َيْرُمدوَن َأْ َواَجُهدْم  اآليات في سورة النور هؤالء -ع  وجل-فأن ل هللا  ،سألتك عنه قد ابتليت به



هشاااهاد   حااد م إناااه لمااان ال ااادلين، والخامساااال إن كاااان مااان  ولااام يكااان لهااام شااهدا  إا  نفساااهميعناام  "[سااور  الناااااور
ا بين، ه لماان الكاا ن تشااهد  رلااع شااهادات بااا  إناا ؟الكااا بين وياادر  عنهااا العاا ا ، ياادهع عنهااا العاا ا ، بااذ  شاام 

؟ خاانف  و شاهادات مؤكاد  بذيماان ؟يعنام يباد  باال و  هيشاهد الشاهادات، و اف  ام شاهادات  و  يماانوالخامساال، 
او بااد  بااال و ، لااو بااد  بال و ااال ي اا  لفااا الشااهاد ، وا بااد ماان اإلتيااان بهاا ا اللفااا، ي الف هاا معااروف، لكاان مااا  اك

 ال و ااال مرتاا  علااى لعااان ال و ااال، يعناام لااو لاام ألن لعااان هاام اآليااات معتباار؛يعناام الترتياا  هاام القاار ن  ؟ي اا 
ألنها إنما تنعن لتدر  عن نفسها الحد، وا يثبت الحاد هام حقهاا إا بعاد لعاان  ينعن ال و  ما ول  من ال و ال؛

  .لكن   ا  و الرا  ، ال و ، هن ي    ن يبد  بال و ، وعلى الخنف بين   ف العلم
نمال والعاهياال لناا ولكام ولعماوم المسالمين، إ ا و اد الر اف ماع  و تاه ر انع وتذكاد نساذل هللا السا :هائد  اللعاان،  واع 

اللعان، إن لم  من  نه  نى بها، هالمسذلال ا تخلو إما  ن يترت  على  لك حمف  و ا، ه ن ترت  عليه حمف تعين
اآلن هائاد  اللعاان  ؟كهاله  لك، لكان  اف لاه  ن يمسا ،الستر والفرلال تكون بالونق يولقها ى ر يترت  عليه حمف و 

سايما إ ا  ا ،سقوط الحد عن ال و  وانتفا  الولد، والفرلال المؤلد ، لكن لو لال  واع إ ا و د حمف ا باد مان اللعاان
ألنهاا تلويا، للفاراش، إ ا لام يو اد ولاد و او عفياف ويا ،  لام ي امعهاا هياه، ا باد مان اللعاان؛كان ال نا هم وهر 

  اف  ؟ه  ن يمساكها حتاى تتاو  توباال ن اوحاع، لكان  اف لاه  ن يمساكها  و يل ماه هرالهاا راد  ن يمسكها ا ي و  لا
خاوان ماا كاف إنساان يويال ن ا يل ماه  ن يفارلهاا، ألناه ياا إ نه ا يل مه هرالها، عليها  ن تتاو  ولكايقررون العلم 

 ن  :ن الناس، األمار الثاانمهراق ال و ال، إ ا  شر  القل  ح    ه المر   مشكلال، ترى مشكلال يعانم منها كثير م
يمكان ماا  تا و   باد،  ناا سانين و ناا   ماع يعنام لاو هروات هام  ا ه ال و اال يقاول: بعى الناس يحس  حسااباته، 

ا  ناات ديااو، :حتااى  دركاات  اا ه ال و ااال،  ااف نقااول ألنااه ماان نتائ ااه  إن اعاان يباام يفااارق؛ و اا ؟يل مااك هرالهااا واك
علياه ال ان  -قولاه تدلون على  نه ا يل ماه هرالهاا بلمؤلد ،   ف العلم يسومن اآلثار المترتبال على اللعان الفرلال ا

م هلي لد ا الحد وا يثر  عليها، ثم إ ا  نت هلي د ا الحاد وا يثار  عليهاا، ثام إ ا إ ا  نت  مال  حدك)) :-والسنم
ي او  إمسااكها، نساذل هللا  يعنم ما  مره بفرالها من  ول مر   و ثانم مر ، هدل على  نه (( نت هليبعها ولو ب فير

تتعاادى الحااد الشاارعم مسااذلال ال ياار   و كونهااا تاا داد عنااده ال ياار  و الساانمال والعاهيااال، المسااذلال مسااذلال حكاام شاارعم، 
ه ر لار ؟  ا ا ماا  ا ه مساائف  خارى، لكان المساذلال مساذلال حكام شارعم،  اف يل ماه الفاراق  و ماا يل ماه هيقتف  و يفعاف
ألنااه وياا  و اام خبيثااال، عفيااف و اام هااا ر ، والويبااات للويبااين،  هااا  ن تتااو ؛ نااه ا يل مااه، لكاان علي  ااف العلاام 

هااتن ن ووع ااه، و خبااره  ن عاا ا  الاادنيا   ااون ماان  ؟هاا  ا تاام اللعااان مااا ا يكااون ومعااروف  ن الخبيثااات للخبيثااين، 
الخباار  ن يااا هاانن اتال هللا،  اا ا لاا ف والقاا ف شاذنه ع اايم، و ااا  هاام  :عا ا  اآلخاار ، لبااف  ن يبااد  باللعاان يقااول

، هيع اه بمثاف  ا ا الكانم علاه  ن ير اعيحبط عبااد  ساتين سانال، لا ف المح انات مان الموبقاات،  الل ف مح ن
اتل هللا  "والذي بعثك بالحب نبيا  ما كذبت عليها، ثم دعاها ووعظها ،ال :فقال" ويتحمف حد الق ف إن كان كا باع 

فبدددأ بالرجددل  ،والددذي بعثددك بددالحب إندده لكدداذب ،ال :تفقالدد" عاا ا  الاادنيا   ااون ماان عاا ا  اآلخاار كناات كا بااال إن 
فشددهد أربددع شددهادات بدداهلل إندده لمددن الصددادقين، والخامسددة أن لعنددة هللا عليدده إن كددان مددن الكدداذبين، ثددم ثنددى 
بالمرأة، فشهدت أربع شهادات باهلل إنه لمدن الكداذبين، والخامسدة أن بضدب عليهدا إن كدان مدن الصدادقين ثدم 

))هللا  :ثدم قدال" ويفارق بينهماا، وينتفام الولاد عانهمالمؤلاد ، البينوناال، يساقط الحاد عان القاا ف الفرلاال  "فري بينهما



خاني  :حتاى بعاد ماا ح اف  ا ا باا  التوباال مفتاوو، ماا يقاول "ثالثا   ؟((فهل منكما تا ب يعلم أن أحدكما كاذب
هرلال، بنفس  ((ا سبيف لك عليها)) :ثنثاع، وهم لفا ؟اللعان و ار اللم  ار وانتهى اإلشكال، ههف منكما تائ 

ا ماال لاك، )) :هقاال ؟امر    نت هما  نبم ي    علم المهار ؟المهر وش  نبم ؟يا رسول هللا مالم :اللعان، هقال
ن كنات كا بت عليهاا ههاو )) يعنام يثبات المهار بالادخول ((إن كنت  دلت عليها ههو بما اساتحللت مان هر هاا واك

 د المسذلال  ع م، ما  م مسذلال مهر. إن كانت كا   عا (( بعد لك منها
  :يقول

صدلى -أن رجال  رمى امرأته وانت ى من ولدها في  مدان رسدول هللا  -مارضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن عمر 
ثددم قضددى بالولددد  ،فتالعنددا كمددا قددال هللا تعددالى -صددلى هللا عليدده وسددلم-فأمرهمددا رسددول هللا  ،-هللا عليدده وسددلم

  .للمرأة
مناه الر اف، وهارق  هالولاد يكاون للفاراش، للمار  ، الولاد للمار  ، ويبار  ،ت اللعاان، واآلثاار المترتباال علياهو  ه من ثمرا

 نعم. بين المتنعنين،
إن  :فقدال -صدلى هللا عليده وسدلم-رجل من بني ف اره إلدى النبدي قال: جاء  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

 ....- عليه وسلمصلى هللا-فقال النبي  ،امرأتي ولدت بالما  أسود
 ......طالب:
 وي .
 ......طالب:

إ ا كااان  اا ه ال ياار ، معااروف  ن ال ياار  شاارعيال،   االها شاارعم، لكاان ال ياار  لااد ت يااد عاان حااد ا الشاارعم، هيرتكاا  
لكاان  حياناااع تااذتم بعااى الت اارهات يكااون اإلنسااان هيهااا م لااو   ،دام عقلااه ثابتاااع  بسااببها مح ااور يؤاخاا  عليااه، مااا

م ماان  ااول الم اايبال التاام ر ى لااد يت اارف ت اارهات ت يااد علااى المولااو  شاارعاع، هالمؤاخاا   لااد يعناا ،علااى عقلااه
ياااه مااان باااا  رلاااط األسااابا  لكااان اآلثاااار المترتباااال علاااى  لاااك ألناااه غلااا  علاااى عقلاااه، اآلثاااار المترتباااال عل ،ترتفاااع

 ،ا انتهكاات محارمااهي ااار إ  - ااف وعاان-وهللا  ،يؤاخاا  بهااا يقتااف، معلااوم  ن ال ياار  مولوبااال ماان المساالم بالمسااببات
، وعلااى المساالم  ن يت ااف بهاا ا - ااف وعاان- هللا  ي ضاا  حينمااا تنتهااك محااارم -عليااه ال اان  والساانم-والنباام 
شاخي  يقاا  و تاه ل ان  ال اب  هلماا  اا   ، الق اال والعاالماا يتعادى ، لكن مضابوط بالضاوابط الشارعيالالخلل

هعف ما هعاف، هذيق هاا مان ال اد هر اع هو اد ا  إن عادتمن المس د و د ا ما  لت، توعد ا و دد ا إن كررت 
يش؟ ال ير ، لكن ما كف غير ، كف األخنق وال فات الحميد  لها حاد شارعم،   ا إما  لت لتلها، الباع، على 

لكان ا تبساط  د، الكارم مولاو ماوئ وم ام، بادل ماا كانات محاتنقل  مسا ؟إ ا  ات عن الحد الشرعم وش ت ير
إ ا  اد  ؟ياش حلامدماثاال الخلال  حيانااع يكاون إحتاى هام الخلال،  ال هام ال يار هم الش اعيدك كف البسط، و ك ا لف 

العرهام ماا  او ماا  او ب احي ، الحياا   ؟ ا ا حلام :قاولعن حده  ارت تنتهك المحارم  مامه وا يت ير وا...، ي
نهاى وا ينكار وا ي يار بخيار، لكان ا ياذمر وا يإا ا ياذتم الحياا  ال    و الخ ف لد يستحم و  بالحيا  الشرعم

 يستحم،   ا ما  و بحيا ، نعم.



فقدال: إن  -صدلى هللا عليده وسدلم-جاء رجل من بني ف اره إلدى النبدي  :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 
فمدا )) :نعدم، قدال :قدال ((بدل؟إهدل لدك مدن )): -صدلى هللا عليده وسدلم-فقال النبدي امرأتي ولدت بالما  أسود، 

عسدى  :قدال ؟((فأنى أتاها ذلك)) :، قالا  قإن فيها لور  :قال ؟((ي هل فيها من أور)) :حمر، قال :لقا ؟((ألوانها
 .((وهذا عسى أن يكون ن عه عري ))أن يكون ن عه عري، قال: 

  :ما مضى هم اللعان متضمن للق ف ال ري ، وهم   ا الحدي، تعريى، ما هم شم   ري ، يقول
إن امرأتي  :فقال -صلى هللا عليه وسلم-جاء رجل من ف اره إلى النبي  :لقا -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

اسااتعمال القياااس، و اا ا الحاادي،  ؟((هددل لددك إبددل)) :-صددلى هللا عليدده وسددلم-ولدددت بالمددا  أسددود، فقددال النبددي 
لحاق الن  هماا )) :نعام، لاال :لاال ؟(( اف لاك إباف)) ائر بن ائر ا، واألشاباه بذشابا هااأل ف هم شرعيال القياس، واك

 سواد، يميف إلى ال بر  لايس بحالاك،يعنم  غبر هيه  ؟((هيها من  ورق  -يكون –ههف )) :حمر، لال :لال ؟(( لوانها
ا عاام و ،  ااد عسااى  ن يكااون ن عااه عاارق  :لااال ؟((هااذنى  تا ااا  لااك)) :، لااالإن هيهااا لورلاااع  :هقااال او اك  :خااال، لااال اك
وا يشااك اإلنسااان مااا لاام يكاان  ناااك بينااات ودائااف  ،نهاان يسااتع ف اإلنسااا ((و اا ا عسااى  ن يكااون ن عااه عاارق ))

ل ااال والعيااال،  إلااى  اا ا الولااد، و نااا ل ااال  كرو ااا ، كذنااه مااا  ااو مرتاااو...لوعيااال،  اا ا هيااه تعااريى يعناام بااال
 حماار يعناام بلااون األعااا م، تاا و  اماار   شااديد  البياااى، و ااو  اااح   ساافار وت ااارات وروحااات، حملاات شااخي 

دبااروه، هنسااذل هللا الساانمال والعاهيااال  :هقالاات إلخوانهااا ؟منااين  ااا  الولاادولااداع  سااود، الماار  ، وساااهر الر ااف هولاادت 
حملات مار  ثانياال، ونفاس الق اال تاذتم  ؟وش يبام يقاول ؟ لو  ا   بوه وشاف  اا الولادلتلو ا، منين ي م   ا الولد

 ؟الولاد ميات، ويان الولاد الثاانموهللا  :لاالوا ؟بولد  سود و و مساهر وهعلاوا باه مثاف ماا هعلاوا، ياذتم األ  ويان الولاد
 ا إلاه إا :ما  نا بمساهر  شوف، ا بد  حضر، حضر هولدت ولداع  سود، لال :مات، المر  الثالثال لما حملت لال
شاو ي انعون؟  ا ه  ؟ت ارهون سابحان هللا الع ايم، ويا  األول والثاانم كياف يهللا، سبحان هللا   ه  اور   اد ، 

لعلاه  :و ناا يقاول ؟مثاف  ا ايعنام وا  ام مان   اف المناسابال، والعاال كياف يت اور خوان ليسات بتمثياف، والعال يا إ
 اور   اد  ا إلاه إا هللا، هماا يساتع ف اإلنساان ا بنفام وا ب ثباات، األ اف ولاد علاى هراشاه  :ن عاه عارق، لاال

مماا  ،ماا ي اولاهم ،مثف له بمثال محسوس من بيئتاه -عليه ال ن  والسنم- نه له، مهما كان ااختنف، هالنبم 
لد يبقى  ال و  ا الن ير و  ا المثال الحمبه ا المث ه، انتهى اإلشكال، لكن لو لم يذتيعاشره، همس  ما هم خاور 
ولناعتاه بمثاف  وسوس، نعام ماا يكاون  ثاره والتناعاهوا ت : تعو  من الشيوان و  ا ولدكهم نفسه شم ، لو لال له

و و   ف هم با  القيااس،   اف مان  ،، هفم الحدي، ضر  مثف-سنمعليه ال ن  وال-ل ال    كره امثال  ا 
 األ ول التم يعتمد عليها هم الشرع، نعم. 

  :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
  ة معبن قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد  -رضي هللا عنها-وعن عا شة 
او ال وفااا، عالاخت اام سااعد باان  باام ولاااي وعبااد باان  معاا ؟الااواو  اا ه ألن الفعااف يتناااول  تااذتم معيااال؛مااا  ؟لمعيااالل اك

  لثانم كتناوله األول، ليست بمعيال.ا
  يا رسول هللا هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص :فقال سعد



بذبيااه  -عليااه ال اان  والساانم-عتبااال باان  باام ولاااي، يعناام سااعد  ول ماان رمااى بسااهم هاام اإلساانم، وهااداه النباام 
يدا رسدول " ر رلاعيتاه هام  حاد، يعنام هارق شاساعوكسا -ال ان  والسانمعلياه -و مه، وعتبال  و ال   شج النبام 

واخت م مع  ، تراه لنا،وال  بالولد :هقال ، و ى إليه ه أبنه"هللا هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أن
مات مقاد ؟ياش، شبيه به، لكن عندنا إواض   نه من ما  عتباليعنم شبيه بعتبال،  "نظر إلى شبهه"ا العبد بن  مع

، لكااان عنااادنا - اااف وعااان-هللا  اواون يتوا اااالباااوالحكااام إنماااا يكاااون علاااى ال اااا ر، و  ،شااارعيال، نبنااام عليهاااا نتاااائج
لفاانن ن، ولااو كااان مشاابه مقاادمات، و نااا هاام  اا ا البااا  عناادنا مقاادمات نبناام عليهااا، الولااد للفااراش، ولااو كااان بااي  

ال،  نا الشبه البين بعتبال، و  ا هم م اال الادعوى، هام وعنن، المقدمال إ ا تحققت توهرت بنينا عليها نتي ال شرعي
و ا  مان يشاكك هياه  ناه لايس لعتباال وماا هياه  م ال خ ومال، لكن لو ما هم خ ومال، و  ا الولد منسو  لعتبال،

كما هم ل ال  سامال بن  يد مع  بيه علاى ماا سايذتم، لكان إ ا و ادت  الالقياهعملنا بالشبه، وعملنا بقول  خ ومال
عليه -  در الشبه، وهرو النبم  :ألنه يقول  ومال بالمقدمات والنتائج الشرعيال؛د  ن تفى   ه الخالخ ومال ا ب
بان شاان عباد ل و ع ؟ش معناى  ا ا:  ا ه األر اف مان  ا ه األر اف، إيالما لال م    هام  ساامال -ال ن  والسنم

نم، لكاان بااا  الخ ااومات ، لااد يقااول لائااف مثااف  اا ا الكاا-عليااه ال اان  والساانم- خااو سااود   و ااال النباام  معااال 
ثنع الولد وهم با  الخ ومال ماا عنادنا، المساذلال التام تقباف  ال  كااألموال ما ختلف عن األبوا  األخرى،  دعمي

ا باد  ،ماا  ال  ؟ي اير ولاد لنثناين ؟مكن يوهل بينهماا، لكان  ا ا يمكان  ال يتنا ل   ا و  ا ويح ف  ل  م
هددذا أخددي يددا  : معددةوقددال عبددد بددن  ،انظددر إلددى شددبهه" خ ااومالالقواعااد الشااريعال الاا   هيااه  ماان الباات، بمقتضااى

فرأى  -صلى هللا عليه وسلم-فنظر رسول هللا "خني   ا األ ف  "من وليدته ، ولد على فراش أبيرسول هللا
هدو لدك يدا عبدد بدن )) لشاان تحسام النا اعالولد للفاراش، ا باد  ن توبال ع :لكن القاعد  الشرعيال "شبها  بينا  بعتبة

  ؟ألنه منادى مفرد، وابن   ؛مبنى على الضم  و لك يا عبد   (ة( مع
 طالب: مضاف.

  ؟  ا من و  و  فال  و بدل  و بيان لعبد، وي  عبد مرهوع  بن   يا عبد   ،ابن  ا من  ين  ا ت مضاف؟ 
 .......طالب:

 و بيااان لااه،  ،منااه و باادل  اآلن، اباان و ااف لعبااد، معااال باان، اتاارك اد و بااخلنااا بعاإلضاااهال عنلااال، يااا  خاام مااا لهااا 
ألن المناادى محلااه  ه؛إعراباه هام إعرابااه، نعام علاى المحاف، و اف علاى المحااف، تاابع لاه هام محلا ،يعنام تاابع لاه

، بادون العباد،  او لاك عباد بان  معا :هام بعاى الرواياات معاال مبنم على الضام هام محاف ن ا ، ابان  ،الن  
عباد  او لاك عباد، لاو  اار  ؟نعام ؟ و لك عبدكيف  :يا ، و شكف على بعى الناس المعلقين على الكت ، يقول

و او مناادى، مناادى ساوا  و ادت الياا   و  هذشكف علايهم حا ف الياا  يا سود ((منه ))احت بم باعبد وش عنلته 
حاا هت، نعاام  ااو لااك يااا عبااد باان  معااال، يعناام  ااو لااك  ى،  ااو  ى لااك ألنااه ولااد علااى هااراش  بيااك والولااد للفااراش، 

ن كاان  ،الخيباال والحرماان ا ر الح ارللع (( روللعا ر الح ،الولد للفراش)) ن كاان  -العاا ر ال انام-واك مح ان واك
بالنسابال لساود   ى، ويا   او  ى لساود ، يعنام مقتضاى الحكام  ناه  ((واحت بام مناه ياا ساود )) له الر م بالح ار 

ا مقتضاى الحكام  ن تكشاف  : إن   ا من با  ااحتياطيعنم  ف نقول ؟كيف احت بم منه يا سود   ؟لاه ساود واك
 كان مان باا  ااحتيااط  ن تحت ا  عناه؛ ى لهاا، لألناه لكن من با  ااحتياط، يعنم يباو لل و ال  ن تكشاف لاه 



ألن الشبه بين بعتبال، لكن مقتضاى الحكام الشارعم  ن تكشاف لاه، وااحت اا  مان باا  ااحتيااط، وعناد المالكياال 
 ااا ا مقتضاااى القاعاااد ، ولااام يهماااف القاااول  الااارا  ل عماااف باااالقو  :يقولاااون ب عماااال القاااولين الاااو يهين،  :لاعاااد  تقاااول
 رضاعت شاخي ثان، رضاعات، مقتضاى الحكام الشارعم  :مثاال  لاك امار   ((احت بم ياا ساود )) :المر وو، لال

مقتضاه عند  ما ير العلما   نه ا يحرم، نعم لكن القول الثانم و  ن مثف   ا الرضاع ا يحرم،  و بعد الحولين، 
ى لبن   ه المر  ،  و لحمه نبت من   ه المر  ، سوا  كان هم الكبار والرضااع كثيار،  و يعنم لحمه نبت من بع

ا ي و   :هيقال ،ا شك  ن  ناك شبهال، هيحتاط لألمر من الورهين وللقولين، يحتاط ،هم ال  ر والرضاع لليف
هقاد يقاول ماثنع، لاد  ال وا  مان  خات  ا ا المرتضاع مان الرضااعال، كماا  نهاا ا تكشاف لاه، هيحتااط مان ال هتاين،

ا،  :هان ي او  لاه  ن يت و هاا، وعليهاا  ن تكشاف لاه، يقاول اآلخار ،ألناه رضاع مان  مهاا ؛ ا ه  ختاه :يقول لائف
ألن الرضاعال غيار محرماال، وا ي او  لهاا  ن تكشاف لاه، هيحتااط للوارهين، ويبقاى  ناه عناد ي و  له  ن يت و ها 

ماا دام ثبات الحكام بتار ي   :ال مهاور يقولاون  ..،تحارم، ب مياع المشاحال الحكم الشارعم  او األ اف، حكمناا بها ا
المر وو إ ا كاان لاه  ثار ترتا  علياه بعاى  ،ا :لول الرا   على مر وو ا نلتفت إلى المر وو، المالكيال يقولون 

حكام شارعم  ((احت بام ياا ساود ))و  : ثاره التم ا تتعاارى ماع اآلثاار المرتباال علاى القاول الارا  ، لكان  اف لولاه
ا ي او  لهاا  ن تكشاف :ال مهاور يقولاون  ؟ و   ا من با  ااحتياط ؟لاوع بذنها لو لم تحت   تذثم ، احتيااط، واك

 نعم. ما دام  خو ا ي و  لها  ن تكشف،
  :-رحمه هللا تعالى-يقول 

تبددري  ،دخددل علددي مسددرورا   -عليدده وسددلمهللا صددلى -قالددت: أن رسددول هللا  -ارضددي هللا عنهدد-وعددن عا شددة 
إن بعد  هدذه  :فقدال ة بدن  يددألم تري أن مج  ا  نظدر نن دا  إلدى  يدد بدن حارثدة وأسدام)) :وجهه، فقالأسارير 

  .((؟!األقدام لمن بع 
ولناو مادلج تكثار هايهم القاهاال والقياهاال والمعرهاال والخبار ، ولكاف لاوم ورا،، القياهاال مو اود  إلاى  ،م     ا ا مادل م

علياااه ال ااان  -مااار ، نعااام رساااول هللا  :كاااف مااان كاااان لائفااااع يقاااال اآلن، هبناااو مااار  معاااروهين بهااا ا، ينسااا  إلااايهم،
ويحاا   سااامال، هاا  ا كااان الشااخي محبوباااع هالاا   يسااو  المحبااو  يسااو  محبااه ا  ،يحاا   يااد باان حارثااال -والساانم

واد، و ياد بان حارثاال ، و ساامال شاديد السا-عليه ال ان  والسانم-شك، هال   يسو   سامال، ويسو   يد يسو  النبم 
لبياى، ويو د م ال للوعن من لباف المشاركين، ومان لباف المنااهقين، ومان لباف الم رضاين، هيقاع  ا ا هام شديد ا

علياه ال ان  والسانم علاى -، لكان ا يو اد مان يادعم  ساامال، هادخف النبام -علياه ال ان  والسانم-نفس النبم 
إلااى  ن  -عليااه ال اان  والساانم-مااا انت اار  ((... لاام تاار  )) :عائشااال مسااروراع تباارق  سااارير و هااه، مبسااوط، هقااال

  لم تر   ن م   اع ن اراع )) -عليه ال ن  والسنم-يعنم من شد  الفرو  ؟ما السب  هم   ا السرور :تقول عائشال
ا لاو ر ى الو اوه ولاال ((؟! نفاع إلى  يد بان حارثاال و ساامال بان  ياد : و ماا نائماان عليهماا غواا  ي وام الو اوه، واك

علياااه ال ااان  -تهم بذناااه لاااال  لاااك م املاااال للنبااام نم، نعااام ولاااد ياااحاااد بيقاااول  ااا ا الكااا،    وا ااا ا مااان  ااا ا ماااا...
ا ، و ا ه دويا   ا ه الر اف ساو  "  ه الر ف مان  ا ه الر اف"  ى الو ه، لكن من دون رؤيال الو هألنه ر  -والسنم

  .الر ف بيضا ، ا ما يؤثر   ا، القاهال يدركون إدراكاع لد ي نه ال ا ف ضر  من الكهانال



يعنام بعااد  ن  ،بان حاار : ا  اا  بناا لنن اار إلاى وحشاام ياد هللا باان عاد  باان الخياار ماان التاابعين لااال لشاخيعب
ولتاف  نن ار إلاى وحشام  ا ا الا   لتاف حما   ا  المائال وحشم، عبيد هللا بن خيار كان عمره ستين سنال، ن    

يد هللا متلثماع، وكان عب ،ه  با إليه ؟اللم من الش اعال به ه المثابالمسيلمال، ا بد  ن نشوف وش   ا اآلدمم   ا 
 يمكان مان ن اف لارن  و  كثار، ماا ر هيعنام ماا ر ه  ؟!ابان عاد  بان الخياار :و هه، هقال له وحشام لماا ر ه م ط  
و نت  : ناولتك  مك و م على الدابالكله، لال هعمر ؟  ول مر  يشوهه بنعم وما يدريك :لال ؟!"ابن عد  بن الخيار"

 ،، هالقاهااال ا شااك  نهاام ياادركون  اا ا، سااهف بالنساابال لهاام ياادركون مثااف وا،مااا ت ياارت، تع بااهاام المهااد،  اا ه ر لااك 
يفاال،  ا ه  لاوى منهاا معتبار  عناد ال مهاور، تعتبار عناد ال مهاور خنهااع ألبام حنوشهادتهم إ ا لم يعارضها ما  و 

ن كاان الخانف مو اوداع  واحاداع،هن عبر  هيها عنده، هيكتفى بشهاد  القائف ولاو كاان  عنده ضر  من التخمين، واك
شاهادته تكفام، والشاهاد  والبيناال و ام ماا يباين الحال ا شاك  نهاا  ، نه ا بد مان اثناين، لكان المعتبار واحاد، يكفام

هيااذتم هاام الرضااع  نااه تقباف شااهاد  المرضااعال، ويقباف شااهاد  القابلاال، و نااا تقبااف تختلاف ماان موضاع إلااى موضاع، 
 من البينات، نعم.ها هن يقبف إا  رلعال، هكف موضع له ما يناسبه وبعى الشهادات يشدد هي ،شهاد  القائف
  :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

  .قال: ذكر الع ل -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد الخدري 
 ، الن ع بعد اإلين  لبف اإلن ال.الع ل الن ع بعد اإلين  ولبف اإلن ال،   ا  و الع ل

  ؟((ولم ي عل أحدكم ذلك))فقال:  - عليه وسلمصلى هللا-ذكر الع ل لرسول هللا 
 ؟لماا يعا ل السايد عان  متااه ؟الهادف مان  لاك  ن ا تحماف المار  ،  ا ا  اوا ، الفائاد  مان العا ل، لماا يعا ل الا و 

إ ا كانات حاار  ا يرياد الحماف المتتاابع علاى  و تاه، واك ا كانات  مااه  ،، وعلاى حسا  المقا ادر  مااللكام ا تحماف 
ن يريااد  ن يبي معااروف  ن الولااد هاام  ،ا يريااد ولااد ولاايس لااه كاناات  و ااال  مااالعهااا باادون  واد، ومااا  شاابه  لااك، واك

  .الحريال والرق يتبع  مه، نعم
  .؟((لم ي عل أحدكم ذلك))فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-ذكر الع ل لرسول هللا 

هيخشاى  ن يتضاارر  ،ترضااعالمار    ن يفعااف  لاك  حاادكم، ولاد تكااون يقااف: ها، ولام -عليااه ال ان  والساانم-يساتفهم 
هن يفعف  لك  حد، ما هياه نهام، ينهاى عان العا ل، وهام حكام العا ل اساتعمال  :الولد الرضيع من ال يلال، ولم يقف

لياساااع علااى العاا ل،  هاان مااانع ماان اسااتعمال الموانااع الموانااع، هاا  ا و ااد السااب  والمباارر المقبااول مااع انتفااا  الضاارر
إ ا  راد هللا  ((ه نها ليسات نفاس مخلولاال إا هللا خالقهاا)) : هن يفعف  لك  حدكملم يقفو  ؟((ولم يفعف  حدكم  لك))
 ا ا ال مااع سابل الماا  لباف  ا بد من ح وله، سوا  ع ل  و لم يعا ل، إ ا  راد هللا خلال  ا ه الانفس بساب  شيئاع 
  :ثم لال ((ه نه ليست نفس مخلولال إا هللا خالقها)) الع ل

عا ل وال ي ا  ينهى عنه لنهانا عنه القرنن.لو كان ش ،قال: كنا نع ل والقرنن ين ل -انه عرضي هللا-وعن جابر 
، كماا ماوالولد من حقه ،ألن ال ماع من حل الورهين، هن يع ل عنها إا ب  نها  ائ  بشروه، يعنم ب  ن الحر ؛

ل عنهااا إا ب  نهااا،  مااا إ ا كاناات  مااال  نااه لاايس للماار    ن تسااتعمف الموانااع دون علاام الاا و  إا ب  نااه، كاا لك ا يعاا  
  لوكال له  ن يع ل عنها بدون إ نها؛ ألنها ملكه.مم

  ي ا  ينهى عنه لنهانا عنه القرنن.قال: كنا نع ل والقرنن ين ل، لو كان ش -رضي هللا عنه-عن جابر 



النباو  ههاو هام حكام إن  ضااهه إلاى العهاد  "كناا نفعاف" :استدل على  وا ه بعادم نا ول ماا يحرماه، لاول ال احابم
كناا نعا ل والقار ن ينا ل، لاو " كم المرهوع، لكن هم مثف   ا الانيالنبو  كان هم حعهد المرهوع، إن  ضاهه إلى ال

 و اكتسابت  ؟ ف  رت العاد  بذن كف مع يال تقع  ين ل القر ن هام بيانهاا "كان شيئاع ينهى عنه لنهانا عنه القر ن
عليااه -إلااراره، نعاام اكتساا  الشاارعيال ماان إلاارار النباام  ؟نعاام ؟-  والساانمعليااه ال اان-الشاارعيال ماان إلاارار النباام 

 :وا ينكر منهم من يولل، هيقول -عليه ال ن  والسنم-وكونهم يفعلون   ا على عهد النبم ، -ال ن  والسنم
، ونهاى القار ن هع ر التشريع، ولو كان شايئاع ينهاى لنهاى عناشرعيال من و وده هم الع ر النبو    ا يكتس  ال
ن كان مما ي هر  :، ومنهم من يقول-عليه ال ن  والسنم-عنه النبم  إن كان   ا األمر مما يخفى له حكم، واك
ن كان مما ا يخفى بحي، يبلغ النبامهله حكم،   كلناا هرسااع علاى عهاد  ، ن كان مما يخفى ا يكتس  الشرعيال، واك
 ،يكتساا  الشاارعيال ا يخفااى  اا اد رسااول هللا هذكلنا ااا اع علااى عهاا،  بحنااا هرساا- االى هللا عليااه وساالم-رسااول هللا 

ه علاى مساذلال شارعيال و او مان ال احابال ويساتدل با ،والقول المر   عند ال مهور  نه إ ا  ضاهه إلى العهد النبو  
  يكتس  الشرعيال.

  .كنا نع ل والقرنن ين ل، لو كان شي ا  ينهى عنه لنهانا عنه القرنن
نا ل خبر اا مان  [( ساور  الم ادلاال1)]  َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفدي َ ْوِجَهدا َوَتْشدَتِكي ِإَلدى ّللاَِّ }َقْد َسِمَع ّللاَُّ  ل ال الم ادلال

علياه -، و اا  هام بعاى الرواياات ماا يادل علاى  ن النبام و نااك ولاائع كثيار  مان  ا ا الناوعلبيان الحكم،  السما 
عام  اريحال هام  ن ن - الى هللا علياه وسالم- ل لرساول هللا يعلم  لك، والروايال السابقال  كر الع -ال ن  والسنم

هان يفعاف  حادكم  لاك، وعلاى كاف حاال  ااوا   :ولام يقاف ؟((لام يفعاف  حادكم  لاك)) :ألناه لاال العا ل لايس بممناوع؛
 عليه، نعم.دليف الع ل  مر مقرر، والحدي، السابل 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
لدي  مدن رجدل أدعدى )) يقدول: -صدلى هللا عليده وسدلم-سدمع رسدول هللا  أنه -رضي هللا عنه-وعن أبي ذر 

 .((لغير أبيه وهو يعلمه إال ك ر
كثياراع ماا ينسا  اابان إلاى  اده، ولاد ينسا  إلاى  ماه، عان عباد هللا  ،هم الساابل والنحال األمر ع يم، وله و ود

وهاام  ؟ه محمااد، ههااف ياادخف مثااف  اا ا بااو  ،ولااد ينساا  هاانن إلااى  ااده،  حمااد باان حنبااف، نعاام ،نعاام ،باان بحينااال،  مااه
  ا ماا  او مو اود هام بعى األلوار تنس  ال و ال إلى  و ها، نعم تل ى  سرتها تماماع إ ا  ضيفت إلى  و ها، 

 عناده وفاف البا ، يعنام يا    العام  خاو األ   و  و  األم نعم هم الباديال تسا ف كثير هم   ابعى األلوار؟ 
  ا له ولائع، يعنم مو ود، هما و رسال وينسبه إلى نفسه، ويستمر على   ا، من  و  سابل ي    يس له هم المد

و  ا عند   اف العلام كفار دو كفار، كبيار   ((ليس من ر ف  دعى ل ير  بيه و و يعلمه إا كفر)) ؟معنى الكفر  نا
 ؟مان [( ساور  يوساف83)] ِ ي }َواتََّبْعدُت ِملَّدَة نَبد  اانتسا  إلى ال د  حمد بن حنبف ال د    شرعاع   ما ،من الكبائر

بحينااال، باان عبااد هللا  :نعاام   ااداده، هال ااد    شاارعاع، هاااألمر هيااه سااهف، النساابال إلااى األم  يضاااع  ااو ابنهااا، إ ا ليااف
مااا عاادا الحقيقااال، لكاان الكاانم هاام ااسااتنكاف ماان  كاار األ ،  اا ا  اام بناات  يناا ، وحامااف  مامااال بناات  يناا ، 

 : كره، بينه ولين  مه مشاكف،  و  و ما و د رعايال وعنايال من األ ، ولالاإلشكال، حينما يستنكف ما يريد  ن ي
  منه؟   ا ا ي و  بحال. ه   ا، وش استفدنانش منب



مع علمه، والعلم له يعنم من اوي علياه  إن استحف  لك ((ليس من ر ف  دعى ل ير  بيه و و يعلمه إا كفر))
ا ههو كفر دون كفار  ا خور ع يم،  ،واستحف  لك ،و و يعلمه، مع علمه بذبيه، ومع علمه بالتحريم ومن )) واك

ماا  او بكتاباك، يادخف  ؟ دعاى ماا لايس لاه،  ا ا الكتاا  كتاابم، ويا  ويان كتاباك ((أدعى ما لي  له فلي  منا
 مكنباس ثاول ع بماا لام يعاطهم   ا،  دعى السيار  سيارته البيت بيته، المتاع متاعه،  دعى علم لايس لاه، المتشاب

لايس علاى  ا ه و  ((ما ليس له هليس مناامن  دعى )) ليست له، و  ا الحدي، على عمومه دعى    دعوى  ور،  
لناار يتخا  مقعاد ومنا ل مان ال ا ه ام األمار، نساذل هللا السانمال والعاهياال،  ((وليتبدوأ)) وريقتنا، وليس علاى  ادينا
 " كبياار  نسااذل هللا العاهياااللاايس منااا" :الحاادي، ألنااه  رتكاا   مااراع محرماااع، واك ا لااال هاام نسااذل هللا الساانمال والعاهيااال؛

 ((ولددي  كددذلك إال حددار عليدده)) : يااا عادو هللا و لاال ،هاانن كااهر،  و يااا كاااهر :هقاال ((رجددال  بددالك ر اومدن دعدد))
يعنم إ ا كان المدعى عليه الكفار،  و بذناه عادو   لايس   انع لا لك، ير اع إلاى المكفار، يعاود الحكام علياه، و ا ا 

هال ين يسارعون هم إونق   ه األحكام الع يمال الكبير  على خور ع يم، و ع م منهم مان يرتا   خور ع يم،
كاالخوار  ماثنع الا ين يكفارون اآلثار على   ه األحكام، ويادخف هام  ا ا دخاواع  ولياا  مان يكفار عماوم المسالمين، 

ذوياف مقباول كا  مكفاراع ولايس لاه عناده تمرتك  الكبير ، إ ا كان من   ف العلم ومن   اف الن ار ويارى  ن هننااع ارت
ف ال   تولف هم إونق الكفار علاى الكااهر يمنع من إونق الكفر على الكاهر، بهم ما ما وا سائغ بف معاند ، 

ااحتيااط مان  ..،من شك هم كفار اليهاود والن اارى كفار إ ماعااع، هالمساذلال ون:هم خور ع يم، و  ف العلم يقول
 ا ا ا  ،ماا يحتماف ،إلنسان  ن يسارع هم التكفير إا إ ا كان عنده بر ان، كفر بواوالورهين  ع ، هن ي و  ل

 هايهم األ لياال؛ اكتملاتي و  له  ن يتردد هيه، و ف   ا الحكم آلحاد الناس،  و يقت ار أل اف العلام والن ار الا ين 
: باف  او حكام شارعم لاو لياف خوير   داع، نعم األمر كا لك، ، وتترت  عليها  حكامألن   ا  مر خوير، وله  ثاره

ويرت  اآلثار، لكن من ارتك  مكفاراع معلاوم مان الادين بالضارور  باواو  تولى األحكام هم األموال والدما نه لمن يإ
حادود مثاف   ا مثف ال ،  و يحتا  إلى تنفي  حد  ا ا يتردد هم تكفيره،  ما ترتي  اآلثار على  لك من كونه مرتد

الكااهر حكماه القتاف، و  هنن ا ي لم والعلما  يحكماون بكفاره :يقول الناس، ليست ألهرادو  بقيال الحدود   ه لإلمام
ام مولااع ع اايم هاام  ااارت هوضااى، مااا  ااار لإلمااام ليمااال، ولإلماا ا يااا  خاام، لااو  ااارت المسااذلال  كاا ا :نقااول

مان خوا ااه، علياه شام  خويار  اداع، هلاه اخت ا ااته، وا ي او  ااهتياات علياه بحاال، و ا ا  الشارع، وااهتياات
واإلمام يكف األمر إلى مان يحكام، وعلياه  ن ينفا ، اإلماام علياه  ن ينفا ، ا ي او  لاه  ن يتساا ف هام    حاد مان 

هن عفا هللا عنه، كما  ا  هم الخبر، لكن  يضاع الشارع وضاع لاه حقاوق عفا الحدود، واك ا بل ت الحدود السلوان ه
 ،كيف تنت م األمور وكف إنسان سلوان بنفسه، يريد  ن يوبل لكن ااهتيات عليه  مر خوير  داع،وعليه حقوق، 

، المق ود  ن مثف   ا يحتا  إلى تثبات وتاذنم بوا ويريد  ن ينف ، ا   ه هوضى، والشرع يشدد هم مثف   ه األ
 ا، وما هيه كا ،والتولف والتحر  والتثبت  م سمال الحريي على برا    مته، نعم إن ر ى كفراع بواحاع ما هيه تذويف

 و ماان خاانل ههااوم ا  ،، لكاان التكفياار ا يااذتم ماان م اارد ا تهاااداتلش و خباار باااللوا م والتاا م يتحمااف التكفياارونااو 
بد من  ن يتولى  لك   ف العلم، وال   ينف  اآلثاار المترتباال علاى الحكام  او مان وكاف ا  ،تستند إلى ن وي، ا

 وهللا  علم . .يعنم ر ع إليه ((س ك لك إا حار عليهولي)) ع عليه، م ر نيع ((حار عليه))إليه  مر التنفي ، و
  و لى هللا على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى  له و حبه   معين


